
OITAVA IGREJA - SEDE
Rua Nestor Soares de Melo, 
15 - Palmares · BH/MG
CEP 31160-540 
Tel. (31) 3449-8600 
oitava@oitavaigreja.org.br 

OITAVA BETIM Av. Belo Horizonte, 117 
Bairro Espírito Santo.  Pr. Adelchi
Rangel: 99308-0633.
OITAVA MATOZINHOS R: Primeiro 
de Janeiro, 205 - Centro. Pr. Thiago 
Assumpção: 99720-8019.

OITAVA NOVA LIMA Rodovia MG 030, 8.625 
- Loja 15B - Serena Mall - Vale do Sereno. 
Pr. Tiago Torres: 98763-9082.
OITAVA SANTA LUZIA Av. Raul Teixeira da 
Costa Sobrinho, 997, Bairro Adeodato.
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CORAGEM! MANTENHA SEU 
BOM ÂNIMO NO  SENHOR

O desânimo abala os nervos, afeta 
a saúde, murcha os sentimentos e as 
iniciativas.

O desânimo deixa a pessoa irritada 
com tudo, não tolera o riso dos outros 
e o coração alegre.

O desânimo contamina, apodrece, 
inibe, desbussola a pessoa. Prejudica 
e piora o ambiente de trabalho, da 
família e da igreja.

O desânimo tem uma novela de 
coisas negativas com macro e micro 
capítulos.

O desânimo diz: Para que construir 
empresas? Fundar igrejas? Escrever 
livros? Compor músicas? Inventar 
receitas? Fazer poemas? Contar 
histórias? … Já existem essas coisas 
demais, diz o desanimado para 
contaminar e destruir sonhos.

O desânimo é, muitas vezes, 
consequência de frustrações. Cuide 
bem de sua saúde física, emocional e 
espiritual.

O desânimo é a principal arma que 
o diabo usa para prejudicar a vida de 
um cristão.

O bom ânimo rejuvenesce.
O bom ânimo calibra o coração.
O bom ânimo mantém viva a 

esperança e cultiva a viva esperança.
O bom ânimo traz forças para as 

lutas mais difíceis.
O bom ânimo leva a pessoa a orar 

pelo impossível e ver o Senhor Jesus 
realizar o impossível.

O bom ânimo sempre lembra que 
tudo pode ser inédito e realizar algo 
inspirador.

O bom ânimo segue sem tristezas 
e sem remorsos. Sem medos e sem 
queixumes.

O bom ânimo nos leva a lutar e 
confiar na Divina providência.

O bom ânimo é fomentado por 
pessoas que têm fé e mantêm a fé em 
crescimento.

O bom ânimo é fortalecido pelas 
boas palavras e orações dos irmãos.

O bom ânimo é fortalecido por 
amigos amados que nos cercam nos 
dias aflitivos e doloridos.

O bom ânimo é fruto daquele bom 
papo interior. Cultive bons papos 
com sua alma.

O bom ânimo é grandemente 
encorajado quando a pessoa confia 
no caráter soberano do Deus vivo.

O bom ânimo é cultivado pela leitura 
da Palavra de Deus e reafirmação de 
suas santas e eternas promessas.

O bom ânimo é renovado quando 
se medita na cruz e na ressurreição 
de Cristo.

O bom ânimo é gerado pelo Espírito 
Santo. Busque ser cheio do Espírito. 
Ele é o paracletos, o encorajador.

A cada dia, espalhe o bom ânimo e 
o encorajamento ao seu redor, torne 
o ambiente mais leve e não tenso.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular



DÍZIMOS E OFERTAS · Em espécie, cheque, comprovante de depósito/
transferência ou pelo e-mail: dizimo@oitavaigreja.org.br. Favorecido: Oitava 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (CNPJ: 21.854.112/0001-80), nas contas:
BRADESCO
Ag.: 2465-1
C/C.: 104565-2

BANCO DO BRASIL
Ag.: 1614-4
C/C.: 89846-5

CAIXA ECONÔMICA
Ag.: 0815 | OP.: 003
C/C.: 2557-2

ITAÚ 
Ag.: 6633
C/C.: 18997-9
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Todo aquele que tem Jesus Cristo como 
Senhor e Salvador foi criado para a vida: 
a vida eterna e a vida abundante. Essa é 
a verdade que Jesus compartilhava com 
todos que o seguiam.

Acontece que, quando nos esquecemos 
dessa verdade, somos capazes de 
acreditar em mentiras. E não há nada mais 
destrutivo do que viver de mentiras.

Aquele que se afasta da verdade acaba 
por viver uma realidade totalmente 
distorcida, em que a dor e o sofrimento 
são protagonistas, como se a vida terrena 
fosse seu pouso final. Sendo assim, as 
mazelas desse mundo ganham o poder de 
infeccionar a existência, causar infelicidade 
e transformar uma caminhada de vida em 
uma jornada de morte.

Diante desse cenário, sabemos que não 
existe nenhum positivismo, mantra ou rito 
que nos impeça de passar pela dor. Todos 
nós já sofremos, estamos sofrendo ou 
sofreremos no amanhã. A grande diferença 
está em como enfrentamos as aflições, se 
como vivificados em Cristo Jesus ou mortos 
pela ausência de esperança no porvir.

O maravilhoso projeto de Deus consiste 
em nos salvar eternamente da morte e 
de uma vida de morte. Por isso, concordo 
com N.T. Wright, quando diz:

“O que cremos sobre a vida após a 
morte afeta diretamente o que cremos 
sobre a vida antes da morte”. 

De fato, fomos criados para passarmos 
por este mundo, mas é no alvo da 
eternidade que precisamos ter os olhos 

fitados no decorrer desta caminhada. O 
Evangelho é o instrumento de Deus para 
nos alinhar no caminho que Ele deseja que 
vivamos enquanto aqui estivermos.

Jesus nos disse que no mundo teríamos 
aflições, porém, nos impulsionou com 
sua Palavra para perseverarmos e 
termos bom ânimo, pois Ele mesmo 
havia vencido o mundo (João 16.33)! Essa 
verdade é um bálsamo, uma enxurrada 
de esperança e paz que nos faz ter vida 
em meio às provações.

Para aqueles que creem em Jesus Cristo 
e têm suas vidas direcionadas por Ele, toda 
dor é passageira e é a sua vitória na Cruz e 
a Verdade do Evangelho que nos recordam 
disso. Não abandone sua Bíblia, faça dela 
o alimento da sua esperança. Invista um 
tempo diário lendo as Escrituras e se arme 
da Verdade que traz vida e nos prepara 
para enfrentar as mentiras da morte.

Viver alegre em meio às provações 
(Tiago 1.2) não fará de você um louco, mas 
sim, apontará para Aquele que define o 
seu destino. Seu sofrimento é temporário, 
mas sua alegria é eterna.

“Em verdade, em verdade lhes digo: quem 
ouve a minha palavra e crê naquele que 
me enviou tem a vida eterna, não entra em 
juízo, mas passou da morte para a vida”. 
(João 5.24)

Pr. Tiago Torres • Pastor Auxiliar 

DA MORTE  PARA A VIDA



VENHA PARA 
A OITAVA!

Entre em contato com:
integracao@oitavaigreja.org.br

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Tiago Torres
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Criação e Diagramação 
· Adriel Grando e Larissa Lopes 
Revisão de texto 
· Ana Carolina Vitorino e Arthur Möller 
Informativo · nº 2.560 

Davi e Jônatas se tornaram grandes amigos. 
Mesmo nos momentos mais difíceis, um 
podia contar com a presença do outro 
(conheça essa história em 1 Samuel 18). 
Vamos ajudar Jônatas a encontrar seu 
amigo Davi? Se quiser, você pode passar 
cola no percurso e colar um barbante.

Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.200

“Mas eu, quando estiver com medo, 
confiarei em ti.” (Salmos 56.3)
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Ajude Jônatas a 
encontrar Davi

2º CAMPEONATO 
JUNIOR LEAGUE

Dia 07/12, às 12h30. 
Idade: 9 a 12 anos | Valor: 35,00. 

Vagas limitadas. Contato: 99186-6640.

Cadastramento de jogadores na 
coordenação de juniores
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A AWISO PRECISA DE 
PROFESSORES VOLUNTÁRIOS 
PARA CURSOS DE 
ARTESANATOS DIVERSOS.
Se você pode ajudar, entre em 
contato com a instituição: 3426-3562.

Dia 25/11, às 20h, na Oitava
Palestrante: Dra. Rachel Mazoni Costa, 
especialista em Urologia e Sexualidade Humana
Homens, tragam suas esposas!

PALESTRA DO HIG

SILÊNCIO DO HOMEM

DESPERTA DÉBORA

Se você tem itens sem utilização 
em sua casa, traga para o bazar 

do Ministério de Mulheres: 
roupas, calçados e acessórios 

em bom estado de conservação.

DOAÇÕES PARA
 O BAZAR

Presenças confirmadas:
Pr. Jeremias Pereira, Pr. Marcelo 
Gualberto e Dr. Ismael Sobrinho.

Inscreva-se no site. 

 30 de Novembro, de 8h30 às 17h , 
na Oitava Igreja 

Dia 07/12, de 9h às 16h, no 
Salão Social e na sala 006.

GCRIE



CONTATOS  PASTORAIS  SEDE

Pr. Jeremias Pereira · (31) 99179-6968
Pr. Bruno Barroso · (31) 98885-8668
Pr. Eduardo Borges · (31) 98430-8095

Pr. Eloízio Coelho · (31) 99437-4896
Pr. Gidiel Câmara · (31) 98766-7555
Pr. Israel Abreu · (31) 98242-8596
Pr. Iury Guerhardt · (31) 99925-6079

Pr. Luís F. Nacif  · (31) 98887-2131
Pr. Roberto Santos  · (31) 99205-8915

EVANGELISTA  
Pb. Carlos Joel Pereira · (31) 99235-2485

DOMINGO 
· Culto de Celebração
7h · 9h · 11h · 17h · 19h30
9h · Culto Infantil 
· EBT: adultos, UPA, infantil 
e juniores
11h · EBT: adultos, infantil
 e juniores 
17h · EBT: infantil e juniores 
19h30 · EBT: infantil e juniores
SEGUNDA 
7h · Reunião de Oração 
20h · Reunião de Oração 
         (Oitava Jovem)
TERÇA 
7h · Reunião de Oração 
14h · Tarde da Esperança 
19h30 · CETRO 
QUARTA
7h · Reunião de Oração 
20h · Culto da Família 
· EBT: infantil
QUINTA 
7h · Reunião de Oração 
19h30 · CETRO 
20h · Culto de Oração 
· EBT: adultos, infantil 
SEXTA 
7h · Reunião de Oração 
SÁBADO
5h · Reunião de Oração dos 
Homens (quinzenal) 
19h30 · Culto de Adolescentes 
· Culto 8/80 · Oitava Jovem 
20h · Culto · Jovens Adultos

EXCEÇÕES:
17h · 1º e 3º domingo do mês: 
Culto dos Juniores 
17h · Último domingo do mês: 
Culto em Inglês
DIARIAMENTE: 
GCOIs nas casas

AGENDA SEMANAL

Operação Caixa 
de Sapato 2019!

Adquira suas caixas após os cultos de 9h, 11h, 17h 
e 19h30. Vendas durante a semana na secretaria 
e na AWISO. Valor: R$8,00.

Participe e abençoe crianças carentes no Natal!

Vaga para Coordenador de Comunicação. Requisito 
específico: Formação Superior em Comunicação Social, 
Relações Públicas ou correlatas. Necessária experiência 
na Área de Gestão de Processos e Gestão de Equipe. 
Interessados enviar currículo até 30/11, para: 
damares.braga@oitavaigreja.org.br.

TRABALHE NA OITAVA

Hoje, às 17h no Salão Social.
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